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Bike Adventure, etapowy wy¶cig MTB, firmowany przez ekipê Macieja Grabka, przez ostatnie kilka lat pozostawa³ w
kolarskim niebycie. Tego lata powróci³ na mapê imprez rowerowych i by³ to powrót w wielkim stylu.
Na miejsce imprezy wybrano Piechowice. Nie przypadkowo, bo Piechowice to miejsce sentymentalne - to tu w 2001 roku
rozegrano pierwszy Bike Maraton. Ale przede wszystkim Piechowice to miejsce idealne do uprawiania kolarstwa
górskiego. Po kilku minutach jazdy mamy dostêp do niezliczonej ilo¶ci dróg rowerowych, szlaków i ¶cie¿ek Karkonoszy i Gór
Izerskich.
Dodatkow±, poza sportow±, by³o po³±czenie Bike Adventure z obchodami Kryszta³owego Weekendu, corocznego
¶wiêta zwi±zanego z tradycj± szk³a i kryszta³u w Piechowicach.
Tegoroczna edycja Bike Adventure zyska³a sponsora tytularnego w postaci marki Ritchey, spod skrzyde³
czêstochowskiej grupy Pol &ndash; Sport a pe³na nazwa imprezy brzmia³a Ritchey Bike Adventure 2013. Organizacja
imprezy dofinansowana zosta³a tak¿e z bud¿etu gminy Miejskiej Piechowice.
Ritchey Bike Adventure 2013 jako pierwsza &bdquo;etapówka&rdquo; w Polsce rozegrany zosta³ w dwóch wariantach:
opcja PRO &ndash; liczy³a 245km i by³a przeznaczona dla wytrawnych zawodników MTB, opcja FUN to 120 km ¶cigania
o ³agodniejszym profilu, dla mniej zaawansowanych kolarzy.
zdjêcia z imprezy »

¦ciganie rozpoczê³o siê 4 lipca, w samo po³udnie z terenów Huty Julia w Piechowicach. Na trasy I etapu wyruszy³o
ponad 300 uczestników. Pierwszy dzieñ rywalizacji to ¶cie¿ki i szlaki Karkonoszy pokonywane przez zawodników przy
mocno padaj±cym deszczu i coraz bardziej b³otnistym pod³o¿u. Drugi dzieñ zmagañ to ci±gle Karkonosze ale ju¿ przy
lepszej pogodzie, choæ ci±gle b³otnistym pod³o¿u. Etapy nr 3 i 4, zlokalizowane w Izerach i Grzbiecie Kamienieckim,
przebiega³y ju¿ w pe³nym s³oñcu. W niedzielê 7 lipca, po czterech dniach rywalizacji metê osi±gnê³o prawie 250
osób. Na wszystkich finiszerów czeka³ pami±tkowy medal i koszulka kolarska ufundowana przez firmê Viking Sport.
W rywalizacji sportowej na dystansie PRO dominowali: Aleksandra Misterska (MTB Votum Team) w¶ród Pañ i Andrzej
Kaiser (Corratec Team) w¶ród Panów, którzy wygrali wszystkie etapy rywalizacji. Podium Pañ uzupe³ni³y: Magdalena
Wojty³a ( Im-motion.pl) oraz Ewa Duszyñska ( MTB Votum Team). W¶ród Panów na podium, prócz wspomnianego
Andrzeja Kaisera, znale¼li siê: Dariusz Poro¶ ( MTB Votum Team) i Marcin Wróbel ( Im-motion.pl). Klasyfikacjê
dru¿ynow± dystansu PRO wygra³a ekipa MTB Votum Team, przed Pro Dealer Giant W±s i TTC Bull Racing Team.
Na dystansie FUN zwyciê¿y³a Bogna Kornowicz (¦WIAT ROWERÓW RELAIGH RACING TEAM), przed Julianne
Engelhard i Mari± Ossowsk±. Rywalizacjê mê¿czyzn na tym samym dystansie zdominowa³ Pawe³ Piêta
(Livestrong). Podium uzupe³nili Czemarmazowicz £ukasz (KKZK K³odzko) oraz Rados³aw Jezierski (Verge Sport).
Najlepsz± dru¿yn± dystansu FUN zosta³a ekipa MTB Sokó³ Vidioni Bralin.
Ritchey Bike Adventure 2013 to tak¿e rywalizacja w parach &ndash; na dystansie PRO najlepiej wspó³pracowali Piotr
Berdzik i Arkadiusz So³kiewicz, na Fun &ndash; Dominika Niemiec i Bartosz Moskwa.
Ritchey Bike Adventure 2013 zosta³ bardzo pozytywnie oceniony przez startuj±cych a organizatorzy ju¿ my¶l± o
przysz³orocznej edycji aby ta impreza na sta³e wpisa³a siê w kalendarz MTB.
Wyniki, zdjêcia oraz filmy z tegorocznej rywalizacji mo¿na znale¼æ na www.bikeadventure.pl oraz na
www.facebook.com/bikeadventureMTB
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